
িবকl আেয়র uৎস : সামুিdক শবাল চাষ 

 

েয জািত পুি  িনরাপতায় যত সবল, েস জািত পৃিথবীেত তত েবিশ agগামী। বাংলােদেশর aিধকাংশ মানুষ aপুি র িশকার। ধু িভটািমন 'e' eর aভােব েদেশ pিত বছর 30 েথেক 40 হাজার িশ  

aন  হেয় যায়। eেkেt সামুিdক মৎেস র জল আয়তেনর aথৈনিতক eলাকা 41,041 বগ নিটক াল মাiল হেত পাের পুি  িনরাপতার সমাবনাময় েkt। সফল শবাল চােষ uৎপািদত সামুিdক 

শবাল eেন িদেত পাের aথৈনিতক sিনভরতা।  

 

রফতািনেযাগ  পণ  সামুিdক শবাল:  

বিহিবে  সামুিdক শবােলর ব াপক চািহদা রেয়েছ। িবে  শবােলর pিত বছের uৎপাদন pায় 10 িমিলয়ন টন যার আিথক মূল  12 িবিলয়ন ডলার। e াকুয়াকালচার uৎপাদেন শবােলর aবসান 

িdতীয়। শবাল সমাবনাময় জলজ uিদদ যার পুি মান aন াnয জলজ pজািতর েচেয় কম নয়।  

 

শবাল চাষ, বাংলােদশ েpিkত:  

pবাল dীপ েসnমািটেন pায় 140 ধরেনর শবাল জেn। তাছাড়া প ারাবন eলাকােতo 10 pকােরর শবাল পাoয়া যায়। েদেশ শবাল চাষ eকিট সmূণ নতুন uেদ াগ eবং eর চাষ পদ িত খবু 

সহজ। েসnমািটন dীেপ পরীkামূলকভােব dিট pজািত Caulera racemosa, Hypnea sp. সানীয় জনগেণর সিkয় aংশgহেণর মাধ েম িবিভন চাষ পদ িত aবলmন কের বাংলােদেশ pথমবােরর 

মত শবাল চােষর সূচনা হয়। গেবষণা কাযkেমর agনায়ক িছেলন চ gাম িব িবদ ালেয়র সmািনত িশkক ড. েমাহাmদ জাফর। তাঁর গেবষণা dারা pমািণত হয় েয বাংলােদেশর uপকূলীয় 

জলরািশেত শবাল চাষ সমব।  

 

শবাল চােষ তুলনামূলক সুিবধা:  

শবাল চাষীেদর জন  sl িবিনেয়ােগর িন য়তা শবাল চাষেক সমpসািরত করেত পাের aেনকখািন। গৃহসালী uপকরণ (দিড়, বাঁশ, জার, পািsক বয়াঃ) ব বহার কের চাষীরা সহেজ e চাষ পদ িত 

r করেত পাের। েজায়ার ভাটার মােঝর সােন aিধকাংশ শবাল জnায়। েস কারেণ ভূিমহীন চাষীগণ খাস সরকাির aনাবািদ জলাভূিমেত িবনা বাধায় চাষ করেত পারেব।  

 

শবােলর oষুিধ gণ:  

আন-জািতক বাজাের শবােলর িদন িদন চািহদা বাড়েছ, কারণ শবােল আেছ oষুিধgণ। শবাল িটuমার, রকচাপ, hদেরাগসহ নানা েরােগর ঝুিঁক কমায়।  

 

শবাল চাষ েকন:  

aনুসন ােন েদখা যায় pাকৃিতক পিরেবেশ জnােনা শবাল েবিশরভাগ ন  হেয় যায়। সানীয় জনগণ ঐুঢ়হবধ শবাল কুিড়েয়, তা িকেয় িবেদেশ রফতািন কের eবং িকছু শবাল সার িহেসেব ব বহার 

কের। পযাটকেদর aবােধ চলােফরা, েনৗ-চালনা, পাথর আহরন eসব কারেণ েসnমািটন dীেপ শবােলর আবাসসেল িকছুটা aসুিবধা হয়। pাকৃিতক uৎস েথেক শবাল সংgহ না কের িবিভন 

পদ িতেত শবাল চাষাবাদ করেল শবােলর gণগতমান েযমন রkা হয় েতমিন আিথকভােব লাভবানo হoয়া যায়।  

 

িবকl আেয়র uৎস:  

uপকূলীয় a েলর জনগেণর জীিবকা িনবােহর মাধ ম খবু সীিমত। e a েলর জনসাধারণ েবিশরভাগ সময় েবকার থােক। তারা দিনক িভিতেত আয় কের। aথ জমােনার সুেযাগ থােক না। ফেল 



আিথক aভাব aনটন তােদর েলেগi থােক, বােড় ঋেণর েবাঝা। পিরণােম চাষীপলীেত পািরবািরক o সামািজক aিসরতা িবরাজ কের। uপকূলীয় a েলর চাষীেদর িবকl আয়, িসিতশীল 

পািরবািরক o সামািজক পিরেবশ সৃি েত শবাল চাষ uেলখেযাগ  ভূিমকা রাখেত পাের।  

 

শবাল চােষর জন  িবেবচ  িবষয়:  

1. বািণিজ কভােব grtপূণ pজািত িনবাচন  

2. সিঠক সান িনবাচন  

3. বাঁেশর ে ম তিরর েকৗশল  

4. শবাল আহরেনর েকৗশল  

5. শবাল pিkয়াজাতকরণ েকৗশল।  

 

শবাল চাষ পদ িত:  

বাংলােদেশ aেনকgেলা চাষেযাগ  o বািণিজ ক িদক িদেয় grtপূণ শবাল হেc Caulera racemosa, Hypnea sp, Sargassum ।  শবাল চােষর িবিভন পদ িত রেয়েছ। েলাকজেনর আনােগানা 

কম o পিরষার সমুেdর পািনেত খুিঁট বসােত হেব। তারপর খুিঁটর dpােন দিড় আটিকেয় eবং বাঁেশর ে ম তির কের তার মেধ  জাল লািগেয় শবাল চাষ করা যায়। দিড়র ফাঁেকর মােঝ শবাল িটসু  

নরম সুতা িদেয় আটিকেয় িদেত হেব েযন পািনর েsােত েভেস না যায়।  

 

েশষ কথা:  

uপকূলীয় a েলর দািরd  িবেমাচন, পািরবািরক o সামািজক িসিতশীলতা আনয়েন শবাল চাষ খুেল িদেত পাের aথৈনিতক sিনভরতার নতুন dয়ার। পুrেষর পাশাপািশ মিহলােদর aংশgহেণ 

নতুন মাtা েযাগ কের জনগেণর পুি র aভাব পুরণ o েরাগ pিতেরােধ আগামী িদেন কাযকর ভূিমকা রাখেব ei শবাল চাষ।  

 

েলখক: েমা. েতৗিফক আেরফীন, কৃিষিবদ, ঢাকা।  

তথ  সূt: দিনক iেতফাক 

  

 


